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Projektas su pataisomis pateiktomis Vilniaus konferencijoje 2013-10-17 

TARPPARLAMENTINĖS EUROPOS SĄJUNGOS EKONOMIKOS IR FINANSŲ 

VALDYSENOS KONFERENCIJOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS 

PREAMBULĖ 

Šios darbo tvarkos taisyklės parengtos Tarpparlamentinės Europos Sąjungos ekonomikos ir 

finansų valdysenos konferencijos (toliau – Tarpparlamentinė EFV konferencija) [laukiame kitų 

pasiūlymų dėl akronimo] darbui lengvinti ir gerinti. 

Tarpparlamentinė EFV konferencija organizuojama vykdant 2013 m. balandţio 23 d. Nikosijoje 

priimtą Europos Sąjungos parlamentų pirmininkų konferencijos sprendimą įsteigti konferenciją, 

kuri numatoma Sutarties dėl stabilumo, koordinavimo ir valdymo ekonominėje ir pinigų 

sąjungoje (toliau – SSKV) 13 straipsnyje, Lisabonos sutarties Protokole Nr. 1 dėl nacionalinių 

parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje ir 2008 m. birţelio 21 d. Lisabonoje vykusioje 

Parlamentų pirmininkų konferencijoje patvirtintose Tarpparlamentinio bendradarbiavimo 

Europos Sąjungoje gairėse. 

Tarpparlamentinė EFV konferencija steigiama siekiant pagerinti demokratinį teisėtumą ir 

atskaitomybę Europos Sąjungos (ES) ekonomikos ir finansų valdymo srityje, ypač ekonominėje 

ir pinigų sąjungoje, sustiprinti nacionalinių parlamentų ir Europos Parlamento 

bendradarbiavimą, uţtikrinti didesnį nacionalinių parlamentų vaidmenį SSKV taikymo srityse. 

Tarpparlamentinė EFV konferencija organizuojama įgyvendinant pirmininkavimo Europos 

Sąjungos Tarybai parlamentinį matmenį, už kurį atsakingas Europos Sąjungos Tarybai 

pirmininkaujančios ES valstybės narės nacionalinis parlamentas (toliau – 

pirmininkaujančios valstybės parlamentas) ir Europos Parlamentas (JK delegacijos 

pasiūlymas). 

Darbo tvarkos taisyklės patvirtintos Tarpparlamentinės EFV konferencijos posėdyje [...]. 

1. KOMPETENCIJA IR VEIKLOS SRITIS 

1.1  Tarpparlamentinė konferencija sudaro sąlygas diskutuoti siekiant padėti užtikrinti 

demokratinę atskaitomybę už sprendimus ekonomikos ir finansų valdymo Europos 

Sąjungoje, ypač ekonominėje ir pinigų sąjungoje, srityje ir šių sprendimų teisėtumą, 

keistis informacija ir geriausia patirtimi ES ekonomikos ir finansų valdymo srityje ir 

ypač daug dėmesio skiria SSKV reglamentuojamiems biudžeto klausimams ir 

procedūroms, (Prancūzijos delegacijos pasiūlymas) nepaţeisdama ES parlamentų 

kompetencijų. 
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1.2 Tarpparlamentinė EFV konferencija vyksta vietoj atitinkamų komitetų pirmininkų 

susitikimų, kuriuos rengdavo kiekvienas pirmininkaujančios valstybės parlamentas 

pirmininkaujančios valstybės narės nacionalinis parlamentas (toliau – 

pirmininkaujančios valstybės parlamentas) (JK delegacijos pasiūlymas) įgyvendindamas 

pirmininkavimo Tarybai parlamentinį matmenį, ir vietoj Europos semestro Europos 

parlamentinės savaitės, kurią organizuodavo Europos Parlamentas pirmąjį kiekvienų metų 

pusmetį. 

1.3 Laikydamasi šių Darbo tvarkos taisyklių 7 straipsnyje nustatytų procedūrų, 

Tarpparlamentinė EFV konferencija gali priimti išvadas ES ekonomikos ir finansų 

valdymo klausimais, ypač SSKV reglamentuojamais biudţeto klausimais. Šios išvados 

neįpareigoja nacionalinių parlamentų ir Europos Parlamento ir iš anksto nenulemia jų 

pozicijų. 

2. KONFERENCIJOS PAVADINIMAS 

2.1 Tarpparlamentinės konferencijos pavadinimas yra „Tarpparlamentinė Europos Sąjungos 

ekonomikos ir finansų valdysenos konferencija – Tarpparlamentinė EFV konferencija“. 

3. PIRMININKAUJANČIOS VALSTYBĖS VAIDMUO IR POSĖDŢIŲ 

ORGANIZAVIMAS 

3.1 Posėdžių laikas ir vieta 

Tarpparlamentinė EFV konferencija renkasi ne rečiau kaip (Prancūzijos delegacijos 

pasiūlymas) dukart per metus. Pirmąjį kiekvienų metų pusmetį ji vyksta Briuselyje, ją 

bendrai rengia ir jai pirmininkauja Europos Parlamentas kartu su pirmininkaujančios 

valstybės parlamentu. Antrąjį kiekvienų metų pusmetį ji rengiama pirmininkaujančioje 

valstybėje narėje ir jai pirmininkauja pirmininkaujančios valstybės parlamentas. Kito 

posėdţio data nustatoma ir paskelbiama ne vėliau kaip ankstesniojo posėdţio dieną. 

3.2 Pirmininkaujantis trejetas 

 Tarpparlamentinės EFV konferencijos pirmininkaujantį trejetą sudaro pirmininkaujančios 

valstybės, prieš ją pirmininkavusios ir po jos pirmininkausiančios valstybės parlamentų ir 

Europos Parlamento delegacijos. Kiekvieną delegaciją sudaro daugiausia keturi jos 

parlamento nariai. 

3.3 Sekretoriatas 

 Priimantysis (-ieji) parlamentas (-ai) uţtikrina sekretoriato paslaugas. Kartu 

Tarpparlamentinę konferenciją rengiančių Europos Parlamento ir pirmininkaujančios 

valstybės parlamento sekretoriatai ir antrąjį pusmetį Tarpparlamentinę konferenciją 

rengsiantis parlamentas palaiko ryšius Tarpparlamentinės EFV konferencijos darbo 

tęstinumui uţtikrinti. 

3.4 Posėdžių tvarka 

Kiekvieno posėdţio pradţioje pirmininkaujantis (-ys) parlamentas (-ai) nustato posėdţio 

tvarkaraštį, kalbėjimo tvarką ir kalboms skirtą laiką. Posėdţiams pirmininkauja 

pirmininkaujančio (-ių) parlamento (-ų) atitinkamo (-ų) komiteto (-ų) pirmininkas (-ai) 
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arba paskirtieji atstovai. Atitinkamą (-us) komitetą (-us) nustatys pirmininkaujantis (-ys) 

parlamentas (-ai) (JK delegacijos pasiūlymas). 

3.5 Dokumentai 

 Pirmininkaujančio (-ių) parlamento (-ų) sekretoriatas (-ai) rengia būtinus dokumentus ir 

glaustus posėdţio protokolus.  

3.6 Papildomi renginiai 

Tarpparlamentinės EFV konferencijos metu taip pat ir nepirmininkaujantis (-ys) 

parlamentas (-ai) šalia plenarinių posėdţių gali organizuoti papildomus renginius kaip 

diskusijos aktualiais klausimais maţesnėse grupėse, darbo grupėse arba trumpose sesijose. 

Bet kuris konferencijos dalyvis gali dalyvauti šiuose papildomuose renginiuose (JK 

delegacijos pasiūlymas). 

3.7 Balsavimas 

Apskritai Tarpparlamentinė EFV konferencija siekia priimti sprendimus, taip pat ir dėl 

išvadų tvirtinimo, bendru sutarimu. Jei tai neįmanoma, pasiūlymai priimami mažiausiai 

trijų ketvirtadalių atiduotų balsų kvalifikuota dauguma. Ši trijų ketvirtadalių atiduotų 

balsų dauguma turi sudaryti bent pusę visų balsų. Kiekvienas parlamentas turi po du 

balsus. Kai parlamentas susideda iš dviejų rūmų, kiekvieni rūmai turi po vieną balsą (JK 

delegacijos pasiūlymas). 

3.8  Posėdžių viešumas 

Tarpparlamentinės EFV konferencijos posėdţiai yra vieši, jei nenusprendţiama kitaip. 

4. SUDĖTIS 

4.1 Nariai 

Tarpparlamentinę EFV konferenciją sudaro ES valstybių narių nacionalinių parlamentų 

atitinkamų komitetų ir Europos Parlamento delegacijos. Euro zonai priklausančių ir 

nepriklausančių ES valstybių narių nacionalinių parlamentų nariai lygiomis sąlygomis 

dalyvauja Tarpparlamentinės EFV konferencijos posėdžiuose (Lenkijos delegacijos 

pasiūlymas). Kiekvienas parlamentas nustato savo delegacijos sudėtį. Priimantysis (-ieji) 

parlamentas (-ai) gali siūlyti optimalų delegacijos dydį dėl riboto biudţeto arba priemonių. 

4.2 Stebėtojai 

 ES šalių kandidačių ir EEE-ELPA šalių (Estijos delegacijos pasiūlymas) nacionaliniams 

parlamentams gali atstovauti daugiausia dviejų stebėtojų delegacija. Pasikonsultavęs (-ę) su 

pirmininkaujančiu trejetu pirmininkaujantis (-ys) parlamentas (-ai) taip pat gali kviestis 

stebėtojus iš kitų ES institucijų arba įstaigų. 

4.3  Už ekonomiką ir pinigų reikalus atsakingas (-i) Komisijos narys (-iai) 

 Į Tarpparlamentinę EFV konferenciją uţ ekonomiką ir pinigų reikalus atsakingas (-i) 

Komisijos narys (-iai) kviečiamas (-i) pristatyti ES prioritetų ir strategijų ekonomikos ir 

finansų valdymo srityje, ypač SSKV reglamentuojamais klausimais. 
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4.4 Ypatingi svečiai 

 Be to, pirmininkaujantis (-ys) parlamentas (-ai), pasikonsultavęs (-ę) su pirmininkaujančiu 

trejetu, gali pakviesti ypatingų svečių ir ekspertų dalyvauti stebėtojų teisėmis. 

5. DARBOTVARKĖ 

5.1 Darbotvarkės projektą rengia pirmininkaujantis (-ys) parlamentas (-ai), glaudţiai 

bendradarbiaudamas (-i) su pirmininkaujančiu trejetu. Delegacijos gali pasiūlyti 

pirmininkaujančiam (-iems) parlamentui (-ams) į darbotvarkę įtraukti arba iš jos išbraukti 

tam tikrą klausimą. Galutinė darbotvarkė tvirtinama kiekvieno Tarpparlamentinės EFV 

konferencijos posėdžio pradžioje. (Lenkijos delegacijos pasiūlymas) 

5.2  Atsiţvelgiant į Tarpparlamentinės EFV konferencijos veiklos sritį ir vaidmenį, į kiekvieno 

posėdţio darbotvarkę įtraukiami ES ekonomikos ir finansų valdymo klausimai, ypač SSKV 

reglamentuojami klausimai. 

5.3 Darbotvarkės projektą ir visą aktualią informaciją apie praktinius artėjančio posėdžio 

aspektus, pavyzdžiui, kelionę ir apgyvendinimą (Lenkijos delegacijos pasiūlymas), 

pirmininkaujantis (-ys) parlamentas (-ai) perduoda visiems parlamentams ne vėliau kaip 

prieš aštuonias savaites iki kiekvieno posėdţio. 

5.4  Peržiūrėtą darbotvarkę ir visus parlamento (-ų) pasiūlymus dėl darbotvarkės 

pirmininkaujantis (-ys) parlamentas (-ai) perduoda visiems parlamentams ne vėliau kaip 

prieš keturias savaites iki kiekvieno posėdžio. (Lenkijos delegacijos pasiūlymas) 

5.5  Siekiant užtikrinti, kad darbotvarkėje būtų patys aktualiausi klausimai (Lenkijos 

delegacijos pasiūlymas), galutinė darbotvarkė tvirtinama kiekvieno Tarpparlamentinės 

EFV konferencijos posėdţio pradţioje. 

6. KALBOS 

6.1. Tarpparlamentinės EFV konferencijos darbo kalbos yra anglų ir prancūzų. 

6.2. Sinchroninį vertimą iš anglų ir prancūzų kalbų ir į jas, taip pat iš pirmininkaujančios 

valstybės narės kalbos ir į ją uţtikrina Tarpparlamentinę konferenciją rengiantis (-ys) 

parlamentas (-ai). Į kitas kalbas sinchroniškai gali būti verčiama, jei būtų pageidaujama ir 

įmanoma techniškai, ir šias išlaidas dengtų atitinkama nacionalinė delegacija arba Europos 

Parlamentas. 

6.3. Tarpparlamentinės EFV konferencijos dokumentai nacionaliniams parlamentams ir 

Europos Parlamentui pateikiami anglų ir prancūzų kalbomis. 

6.4 Vienintelis originalus Tarpparlamentinės EFV konferencijos išvadų egzempliorius 

parengiamas anglų ir prancūzų kalbomis. Abu šie tekstai yra autentiški. 

7. IŠVADOS 
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7.1 Tarpparlamentinė EFV konferencija gali bendru sutarimu (JK delegacijos pasiūlymas) 

patvirtinti neįpareigojančias išvadas ES ekonomikos ir finansų valdymo klausimais, 

susijusiais su posėdţio darbotvarke. 

7.2. Pirmininkaujantis (-ys) parlamentas (-ai), glaudţiai bendradarbiaudamas (-i) su 

pirmininkaujančiu trejetu, parengia Tarpparlamentinės EFV konferencijos išvadų projektą 

anglų ir prancūzų kalbomis ir prieš atitinkamą posėdį perduoda jį visoms delegacijoms 

likus pakankamai laiko, kad būtų galima pateikti ir apsvarstyti visus pakeitimus. 

7.3  Patvirtinus išvadas, galutinius tekstus anglų ir prancūzų kalbomis, kurie abu yra autentiški, 

pirmininkaujantis (-ys) parlamentas (-ai) perduoda susipaţinti visoms delegacijoms, 

nacionalinių parlamentų ir Europos Parlamento pirmininkams, Europos Vadovų Tarybos 

bei Europos Komisijos pirmininkams ir uţ ekonomiką ir pinigų reikalus atsakingam (-

iems) Europos Komisijos nariui (-iams). 

8. DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ PERŢIŪRA 

8.1. Visi nacionaliniai parlamentai ir Europos Parlamentas gali teikti pasiūlymus pakeisti šias 

Darbo tvarkos taisykles. Pakeitimai visiems nacionaliniams parlamentams ir Europos 

Parlamentui pateikiami raštu ne vėliau kaip likus keturioms savaitėms iki 

Tarpparlamentinės EFV konferencijos posėdţio. 

8.2  Sprendimą dėl visų Darbo tvarkos taisyklių pakeitimų, kuriuos gali siūlyti nacionalinių 

parlamentų arba Europos Parlamento delegacijos, bendru sutarimu (JK delegacijos 

pasiūlymas) priima Tarpparlamentinė EFV konferencija. Pakeitimai turi atitikti ES 

parlamentų pirmininkų konferencijos sprendimus. 

8.3 Pasiūlymai persvarstyti Darbo tvarkos taisykles įtraukiami į pirmojo po pasiūlymo 

pateikimo vyksiančio Tarpparlamentinės EFV konferencijos posėdţio darbotvarkę. 

9. KONFERENCIJOS VEIKLOS PERŢIŪRA 

9.1  Tarpparlamentinė EFV konferencija sudaro specialųjį perţiūros komitetą, kuris antrąjį 

2015 m. pusmetį įvertins jos veiklą. Atitinkamos pirmininkaujančios valstybės parlamentas 

pateikia perţiūros išvadas ir konkrečias rekomendacijas, kurias 2016 m. svarstys Europos 

Sąjungos parlamentų pirmininkų konferencija. 

10. DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ ĮSIGALIOJIMAS 

10.1 Vienintelis originalus šių Darbo tvarkos taisyklių egzempliorius parengiamas anglų ir 

prancūzų kalbomis. Abu šie tekstai yra autentiški. Uţ vertimą į kitas oficialiąsias Europos 

Sąjungos kalbas atsako atitinkami parlamentai. Darbo tvarkos taisyklės įsigalioja 

patvirtinimo dieną. 

 


